
รางวัล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร คําตอบที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการ

1 กีรฏิญา พิชยพฤกษ์ 086334-xxxx

ท่ีอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดีไปด้วยกันกับ SuperM ก็เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญค่ะ การ

ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นอกจากจะได้สุขภาพท่ีดีแล้ว ก็ได้สนับสนุนศิลปินท่ีเรารักไปพร้อมๆกัน โดยการเต้น

เพลงของ SuperM อย่างเพลง We DO ดนตรีสนุก เต้นตามได้ง่าย ทุกคนจะได้มีท้ังกายและใจท่ีแข็งแรง อยู่ซัพ

พอร์ตคนท่ีรักไปได้นานๆเลยค่ะ ส่วนตัวศิลปินเราทํางานหนักมาก แทบไม่ได้พักเลย ถ้าเขาเห็นแฟนคลับเต้นตาม

เพลง สนุกไปกับเพลงของเขา เขาต้องมีกําลังใจเพ่ิมขึ้นแน่ๆ อยากเห็นรอยยิ้มคุณเมนทุกวัน :-)

2 พิจิตรา เพชรชาติ 081257-xxxx

เพ่ือการมีสุขภาพร่างกายท่ีดีและแข็งแรง การเต้นเป็นอีก1วิธีท่ีใช้เป็นการออกกําลังกาย ทําให้ร่างกายแข็งแรง 

เหมือนกับหนุ่มๆsuper m ท่ีเต้นเก่งกันมากๆ หากใครเต้นไม่เป็นสามารถเริ่มต้นเสต็ปง่ายๆจากเพลงwe do 

ของsuper m ท่ีทําร่วมกันกับบริษัทประกันชั้นนําอย่าง prudential  เพ่ือให้คนเห็นความสําคัญของสุขภาพของ

เราอย่าลืมมาลองออกเสต็ปให้สมกับเป็นแฟนคลับsuper m กันน้าาา เลสโกกก That’s how we do !

How we do โย่วว ~

3 ธนัชชา เชิญพิพัฒธนสกุล 098259-xxxx

เพราะการเต้นเหมือนการออกกําลังกายชนิดนึงแต่ออกได้ทุกส่วนของร่างกายแถมยังสนุกเพราะได้ขยับ

ร่างกายไปตามดนตรี ยิ่งในปัจจุบันเราจะต้องทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงซึ่งการเต้นนอกจากทําให้สุขภาพ

กายแข็งแรงแล้วเสียงเพลงยังทําให้สุขภาพใจดียิ่งขึ้นด้วย และเม่ือได้เต้นพร้อมกับเพลงของSuperMยิ่งสนุก

เพราะเพลงของSuperMเพราะมากๆโดยเฉพาะเพลงwe doท่ีเป็นเพลงท่ีฟังสบายๆ เพลินๆแถมมีท่าเต้นท่ีน่ารัก 

สามารถเต้นตามได้

4 พรรณธิดา ศรีสุวรนันท์ 084705-xxxx

เพราะชีวิตทุกวันน้ีไม่แน่นอน มีสถานการณ์โควิดก็ต้องอยู่ติดบ้านตลอด stay safe ไม่ออกไปไหน พอ work 

from home ท้ังวัน ไม่ได้ออกกําลังกาย นอกจากจะ office syndrome at home จะถามหาแล้วก็น้ําหนักยังขึ้น

แบบไม่รู้ตัว แต่การจะลุกขึ้นมาเต้นน่ีก็ต้องใช้แรงใจอย่างมากกก 

ตรงจุดน้ีเองท่ี WE DO เข้ามาตอบโจทย์ ด้วย beat ท่ีสนุกสนานสดใส และหนุ่มๆ SuperM ท้ัง 7 ทําให้เปิดมาเต้น

ได้บ่อยๆ ไม่เบ่ือ และเป็นการเพ่ิมยอด view ให้ด้วย! ขอบคุณ Prudential ท่ีมีกิจกรรมโปรเจคแบบน้ีร่วมกับ 

SuperM นะคะ!

5 สาธิดา ไชยภา 092828-xxxx

เพราะชีวิตมันยากและช่างเหน็ดเหน่ือย ลองพักฟังเพลง We do และขยับเต้นตามเบาๆ 3.58 นาทีต่อจากน้ี 

SuperMจะทําให้ชีวิตเรากลับไปสดใส มีพลังและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ท่ีจะเข้ามา แต่ถ้าหากคุณอยากมี

ใครสักคนท่ีพร้อมจะดูแลคุณทุกย่างก้าวและ We do ไปด้วยกัน ให้นึกถึงประกันชีวิตดีๆอย่าง Prudential คุณจะ

รู้สึกว่าเหมือนมี SuperM คอยให้กําลังใจและเต้นเคียงข้างคุณไปในทุกจังหวะของชีวิต

6 อาทิตยา บุญหลาย 064470-xxxx

-HERE WE GO-

❤ SuperM❤  เป็นวงท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีสดใส แข็งแกร่ง เหมาะกับ concept ของ prudential 🌟  การแสดง

ถ่ายทอดผ่านทางเพลง we do ได้บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกชวนให้ออกมาเต้นไปพร้อมกับSuperM แค่ได้ยิน

เพลง we do ก็อยากลุกตามไปเต้นเพ่ือสนุกกับ SuperM โดยเฉพาะแทยง💚  (น่ารักมาก)พอได้เห็นคลิปเต้น

เด่ียวของแต่ละmember ก้มีคอนเท้นท์สนุกๆให้เต้นตาม👍 นอกจากจะได้สร้างสุขภาพท่ีดีแล้วยังได้รับ

บรรยากาศท่ีสนุกไปพร้อมกับ SuperMอีกด้วยยย

-DO IT LIKE WE DO-

💚 💚 💚 ❤ ❤ ❤

7 โยษิตา ส่ือสุนทรานนท์ 081971-xxxx

ต้องบอกก่อนว่าสุขภาพดีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการ ใครๆก็อยากมีสุขภาพท่ีดี การออกกําลังกายกลายมา

เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับใครหลายๆคน ต่อให้เรามีเงิน มีงานทํา ถ้าเราไม่มีสุขภาพท่ีดี ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ทํา

ในสิ่งท่ีเราต้องการไม่ได้ วิธีการท่ีอยากทําให้สุขภาพดีมีหลายวิธีมาก ซึ่งกิจกรรมท่ี prudential จัดขึ้นถือเป็นวิธี

หน่ึง แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับศิลปิน ใครๆก็สามารถเต้น ขยับร่างกายไปตามเพลงได้ จึงอยากเชิญชวน

ให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของ prudential :)

8 ศุภณัฐ มโนชมภู 097248-xxxx
สุขภาพท่ีดีเป็นเรื่องสําคัญท่ีจะทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายต่างๆในชีวิต ซึ่งแคมเปญ

 Prudential x SuperM จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานและสามารถดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน ยิ่งทํา

ให้การดูแลสุขภาพไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป ขอบคุณ Prudential ท่ีจัดกิจกรรมดีๆแบบน้ีด้วยนะครับ 💕

9 อารียา หมะสัน 086697-xxxx

เพราะสุขภาพดีมีค่ากว่าสิ่งอ่ืนใดในโลกใบน้ี การมีสุขภาพท่ีดีแม้บางทีเงินทองก็ไม่อาจทดแทนได้ ซึ่งการเต้นน้ัน

เป็นวิธีท่ีจะทําให้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึัน นอกจากน้ีแล้วการทําประกันชีวิตกับบริษัทท่ีมีคุณภาพอย่างprudential ก็

เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะทําให้เรามีสุขภาพจิตท่ีดีควบคู่ไปด้วยกันกับการมีสุขภาพกายท่ีดีอีกด้วย ดิฉันเลยอยากเชิญ

ชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือการมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีค่ะ ดังน้ันเรามาเต้นกันกับ 

SuperM นะคะทุกคน Hey! What! Here we go!!!!!

10 ปนิชส นิธินิวิฐ 084753-xxxx

อยากให้ทุกคนท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา รวมถึงคนท่ีเราอาจจะไม่ได้รู้จัก เป็นคนท่ีเป็นแฟนคลับของวง SuperM 

เหมือนกับเราหรือจะเป็นใครก็ตาม หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น เพราะสุขภาพน้ันถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด

สําหรับชีวิตเรา การมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรงน้ันจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขได้ การท่ีได้ชวนให้คนรอบๆ ข้าง

เรามาเต้นไปด้วยกันกับ PRU&SuperM ก็ถือเป็นเรื่องท่ีดีมาก ท้ังสนุกและได้สุขภาพท่ีดีอีกด้วย เพราะ 

Prudential ก็ถือเป็นประกันชีวิตท่ีมีมีความใส่ใจในชีวิตของทุกคน ร่วมกับ SuperM วงท่ีเราชอบอีก

11 กวิสรา ศิริชัยตัณฑ์ 093515-xxxx

อย่างท่ีทุกคนทราบกันว่าสุขภาพท่ีดีน้ันเป็นสิ่งท่ีซื้อด้วยเงินไม่ได้ แต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเอง

ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การกินอาหารให้ครบ5หมู่ หรือการออกกําลังกายซึ่งรวมไปถึงการ

เต้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเต้นท่ีในจังหวะเพลงของ SuperM เพราะเพลงของ SuperM น้ันมีจังหวะท่ี

สนุกสนาน รวมไปถึงการได้ดูหน้าตาอันดีของ SuperM แล้วน้ัน ยิ่งทําให้เพลิดเพลินใจกว่าการออกกําลังกาย

ไหน ๆ และแม้สุขภาพท่ีดีจะไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน แต่การมีประกันของ Prudential จะทําให้เราอุ่นใจอย่าง

แน่นอน

12 ธนภรณ์ วุฒิโสภากร 092862-xxxx

เพราะว่าปกติเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายมากๆ ค่ะ ทีน้ีพอเห็น superm มาโคกับ prudential เราก็คิดว่าน่าสนใจ

 ลองเต้นใน tiktok ดู ปรากฏว่าคนมาดูมาไลก์เยอะ ก็ลองเต้นไปเรื่อยๆ สักพักคนท่ีบ้านเห็น ก็ชวนมาเต้นด้วย 

เพลงน่ารักติดหู ท่าเต้นก็เต้นตามได้ไม่ยากค่ะ แถมท่ีบ้านก็รู้จักพรูเดนเชียลมานาน ได้แนะนําท้ังวงท่ีชอบกับ

บริษัทประกันท่ีดีด้วย



13 Sasikan Panpota 086476-xxxx

การเต้นเป็นวิธีออกกําลังกายอีกวิธีหน่ึงท่ีสร้างสรรค์ การได้ฟังเพลงแล้วเต้นไปพร้อมๆกันน้ันทําให้เราผ่อน

คลายและสนุกกับการออกกําลังกาย การเต้นเป็นวิธีออกกําลังกายท่ีไม่กดดันตัวเอง ศิลปินวงSuperMเป็นท่ี

โด่งดังไปท่ัวโลกเพลงเพราะสนุกสนาน คนท่ีอยากจะออกกําลังกายก็สามารถเปิดเพลงของSuperMแล้วลุก

ขึ้นมาเต้นได้ เป็นการออกกําลังกายท่ีเราสนุกไปกับมันได้ เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพท่ีดีและเพลิดเพลิน

ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลง ยังไม่สายท่ีจะรักตัวเอง ลุกขึ้นมาค่ะลุกมาเต้นเพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดีไปด้วยกันกับ

SuperMกันเถอะ~

14 วรรณกร ผาจวง 090931-xxxx

เพราะไอดอลในวงทุกคนคือกําลังใจในการให้พวกเราได้ลุกขึ้นมาทําอะไรหลายๆอย่างท่ีพวกเราไม่กล้าทํา ถึงแม้

ท่าเต้นในเพลงอาจจะเต้นตามได้ยาก แต่เราไม่จําเป็นต้องเต้นตามต้นฉบับเป๊ะๆ แค่ให้เพลงเป็นดนตรีท่ีให้ความ

สนุกสนานก็พอ เพราะความเป็นตัวเองคือท่าเต้นท่ีเราสื่อออกมา ไม่ว่าเราจะเต้นท่าไหน เต้นยังไง เพียงแค่ขยับ

ร่างกายก็คือการได้ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแล้ว หวังว่าทุกคนจะออกมาเต้นแสดงความเป็นตัวเองผ่านเพลง

ของsuper m ไปพร้อมกันเยอะๆนะคะ

15 ฟ้าใส เฮ้าจํานงค์ 090393-xxxx

เพราะการเต้นเป็นการออกกําลังกายแบบง่ายทําได้ทุกเพศทุกวัยและได้ความสนุกด้วย สิ่งท่ีทําให้สนุกไปมากกว่า

น้ันคือเต้นกับsuperMแต่ละเพลงคือสนุกสุดๆพ่ีแทยงกับออนยัวมาร์คก็คือแร็ปไฟลุก พ่ีน้องเตนล์กับลูคัสก็คือ

เต้นสู้ตาย แทมินกับจงอินก็คือหล่อไม่แผ่ว เสียงของพ่ีแบ็คก็คือฟังแล้วทองออกหู สนุกไม่พอแค่เห็นความหล่อ

ของเมมเบอร์แต่ละคนหัวใจก็เต้นตึกตักไปตามจังหวะเสียงเพลงแล้ว อดใจไม่เต้นยังไงไหว นอกจากสุขภาพ

แข็งแรงยังได้กําลังใจดีจากหนุ่มๆอีกโอ้ยอะไรจะดีปานน้ี ไม่เต้นไม่ได้แล้วนะพลาดมาก

16 พัชรบงกช ไชยภาลี 063752-xxxx

ช่วงน้ีโควิดตัวร้ายกลับมาอีกแล้ว ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงกันหน่อย แต่กักตัวอยู่บ้านมาหลายเดือน ร่างกาย

ไม่ค่อยได้ขยับเลย แบบน้ี ต้องแย่แน่ๆ ไม่ได้การแล้ว เราต้องออกกําลังกายซะแล้ว ทําอะไรดีนะๆ อ่อ คิดออกแล้ว 

มาเปิดเพลงเต้นไปกับ SuperM ดีกว่า เพลงดีๆผู้ชายปังๆ เริ่มจาก 'We DO' เป็นไง เลิศนะ ยักไหล่ยักคอ หรือจะ 

'Jopping' ไลน์ใหญ่ได้เหงื่อเยอะ  มันปังจริงๆท้ังสนุกท้ังร่างกายแข็งแรง แถมยังมีความสุขเพราะ SuperM 

หล่อมากด้วยนะ จัดไปแม่ กักตัวน้ีฉันจะสุขภาพดีและมีความสุข โกๆๆ

17 สุปรียา พลอยศุภผล 089038-xxxx

แน่นอนว่าการมีสุขภาพท่ีดีเป็นสิ่งท่ีโชคดียิ่งกว่าถูกหวยในยุคน้ี จึงอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพ่ือสร้าง

สุขภาพท่ีดี และนอกจากจะได้สุขภาพท่ีดีแล้วยังได้ความสนุกสนานอีกด้วย ใครท่ีเคยคิดว่าการออกกําลังกายมัน

ทรมานสังขารตัวเองเหลือเกินให้หยุดคิดเด๋ียวน้ี ลืมภาพการว่ิงรอบสนามท่ีแสนทรหดไปได้เลย เต้นไปฟังเพลงท่ี

เราชอบไป มองหน้าน้องเตนล์เพลินๆ รู้ตัวอีกทีก็จบเพลงแล้ว เปิดวนอีกรอบ เปลี่ยนไปมองหน้าแบคฮยอนม่ัง

รอบน้ี กว่าจะวนดูครบ 7 คนก็เต้นไปเกือนครึ่งชั่วโมงแล้ว โอ๊ยมันปังอะไรขนาดน้ีแม่

18 จารุกัญญ์ พงษ์ก่อสร้าง 098450-xxxx

เหตุผลคือการเต้นคือการออกกําลังกายท่ีทุกคนสามารถทําได้ เพราะไม่ว่าจะวัยใดก็ตามคุณสามารถเต้นได้ และ

การเต้นไปกับเพลงท่ีเราชอบมักจะทําให้เราทําได้ดีและยิ่งได้ออกกําลังกายได้มากขึ้นส่งผลให้ร่างการได้มี

สุขภาพท่ีดีขึ้น เหมือนกับน้องเตนล์และจงอินท่ีเต้นได้ดีสมกับการเป็น Main Dance ของวง เพราะนอกจากเขาจะ

ได้ทําในสิ่งท่ีเขารักแล้วยังส่งผลให้ร่างการเขาแข็งแรงสุขภาพดีอยู่เสมอด้วย และเพลง WE DO ของ SuperM 

คือเพลงท่ีอยากชวนทุกคนมาเต้นและทําChallenge กันง่ายๆ รับรองว่าทุกคนจะสนุกและมีสุขภาพท่ีดีกันแน่นอน

แค่ #เราทํา

19 กันยารัตน์ งิ้วดี 092469-xxxx

เพ่ือลดความเครียดจากสถานการณ์โควิดท่ีทําให้หลายๆคนเครียดวิตกกังวล การลุกขึ้นมาเต้นได้ท้ังสุขภาพ

กายท่ีดีและสุขภาพจิตท่ีดีด้วย จะเป็นการคลายเครียด และช่วยป่ันวิวให้superm สุดท่ีรักของเรา! เราจะยกข้อดี

ของการชวนทุกคนมาเต้น คือ! คลายเครียด ช่วยให้ความจําดี! ดีต่อหัวใจ ลดอาการซึมเศร้า ลดน้ําหนักได้อีก 

ข้อดีมากมาย! จึงอยากชวนทุกคนมาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ🤍  มาสุขภาพดีไปพร้อมการป่ันวิวของ superm 

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว! ยังไงก็ควรดูแลสุขภาพมากๆช่วงน้ี เทคแคร์✨

20 อริสรา พงษ์ถ้อย 093575-xxxx

กินแล้วก็นอน มันป่ันทอน ทําให้ออนเพลีย เลยมีไอเดีย มาออกแรง สักวัน สักวัน ชวนเธอมาโดด โยกย้าย ออกไป

ด้วยกัน เผาพลาญไขมันท้ิงไป ออกกําลังกายให้สุขภาพดี กินเรามากินเลือกกินแต่ของดี ด่ืมนํา ้เยอะๆวันละ8แก้ว 

เรามาแข็งแรงด้วยกันทุกวัน ออกมาเต้นสิ ออกมาเต้นสิ ออกมาFit&Firm Up&Down มา Up&Down ให้ Firm 

Firm Firm Turn the left, Turn the right ออกกําลังเพ่ิมเติม เรามา Fit&Firm ให้สุขภาพดี

21 สุทธิพร อ่อนกลาง 095049-xxxx

การมีชีวิตอยู่ด้วยแรงใจและพลังงานท่ีดีจะช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพ SuperM เป็นด่ัง

ขุมพลังท่ีไม่ว่าจะเต้นตามร้องตามเม่ือไหร่ก็เป่ียมไปด้วยพลังงานบวก ไม่ว่าจะเป็นพ่ีเตนล์ ลูคัส ไค แทมิน แทยง พ่ี

แบค หรือน้องมาร์ค ล้วนแล้วแต่เป็นพลังท่ีทําให้มีกําลังใจสู้ต่อ อยากให้ทุกคนได้รับพลังงานแบบน้ีแบบท่ีเราได้รับ

มาตลอด สุขภาพอยู่กับเราไปตลอดถ้าสุขภาพดี สมรรถภาพในการใช้ชีวิตเราก็จะดีตามไปด้วย ได้ไปในท่ีท่ีอยาก

ไป ได้ไปเจอคนท่ีอยากเจอ ได้กินสิ่งท่ีอยากกิน และได้ทําในสิ่งท่ีอยากทําในชีวิต ❤🤍 🖤

22 ณัฏฐณิชา ศรีมาตย์ 099428-xxxx

การท่ีเราจะออกกําลังกายและมีความสุขกับมัน เราควรท่ีจะเริ่มท่ีตัวเราว่าเราทําสิ่งๆน้ันไปเพ่ืออะไร เราควรท่ีจะ

สร้างกําลังใจให้ตัวเอง อย่างตัวของฉัน ฉันก็จะบอกตัวเองเสมอว่า เน่ียท่ีเราออกกําลังกายเพราะเราจะได้มี

สุขภาพท่ีดี อีกท้ังมันยังสนุก และมีบางครั้งท่ีมันเหน่ือยก็มีแรงจูงใจท่ีอยากทําต่อ คือการท่ีเห็นศิลปินท่ีเรารัก ทํา

ให้สิ่งท่ีชอบแล้วมีความสุข ได้เต้นได้ร้องเพลงและมอบความสุขมาให้กับแฟนคลับ มันทําให้ฉันมีกําลังใจในการ

ออกกําลังกายขึ้นเยอะเลย

23 ฮัลวา แสงสุวรรณ 092995-xxxx

อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับทุกๆช่วงเวลาของชีวิตค่ะ ซึ่ง supper M เน่ียสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคน

ลุกขึ้นมาเต้นและสนุกไปกับมันได้ กําลังใจอันมากมายของพวกเขาคือกําลังใจในการใช้ชีวิตของหนู ยิ่งท่อนบ

รื้นๆของพ่ีแทยงเป็นสิิ่งท่ีหนูชอบมากๆๆๆ บรื้น บรื้น แล้้วก็เสียงคํารามออกมาจากคอของพ่ีแทยง มันเหมือน

ปลุกให้หนูลุกขึ้นสู้! ขอบคุณค่ะ ขอให้หนูได้ เพ้ียง! ถ้าได้หนูจะเต้นท่อน บรื้นๆ ให้พ่ีแทยงดู

24 พรทิพย์ ชมภูพิทักษ์ 093230-xxxx

Interestingly, SuperM’s songs can make the boring and tiring activity like exercise to be more 

enjoyable and productive because of its powerful and exciting rhythms, well-designed dance 

performances, and interesting lyrics. More important, with the high quality and variety of melody, 

SuperM’s songs also boost your health both physically and mentally. “Let they brighten you!” If 

you listen to the songs of SuperM, a boring day will become a bright day! Don't hesitate, open 

and dance!

25 กนกภทร รัตนาพล 082435-xxxx

ช่วงน้ีก็กักตัวอยู่บ้านยาวๆ วันนึงก็ไม่ได้ทําอะไรมากมาย นอกจากนอน กิน ทํางาน ร่างกายแต่ละวันก็ไม่ได้ขยับ

เท่าไหร่ ขยับแค่ตอนออกไปรับอาหารจากแกรป ถ้ายังเป็นอย่างงี้อยู่ สุขภาพคงแย่แน่ๆ🥲  ไหนจะปวดหลังตอน

น่ังทํางานนานๆ พุงท่ียื่นออกมา ไม่ได้แล้วถ้ายังเป็นอย่างน้ี จะมีแรงไปเต้นท่ีคอนเสริตหรอ จะมีเรี่ยวแรงในการ

ใช้ชีวิตม้ัยเน่ีย เลยอยากชวนทุกคนมาออกกําลังกาย เพ่ือหุ่นสวยๆไปพบเจออปป้า และสุขภาพท่ีดีของเราเอง 

เพราะไม่มีใครอยู่กับเราได้นานไปกว่าตัวเราและการติ่งของเราแล้วค่า



26 อัญชิสา สุวรรณเนกข์ 097020-xxxx

การออกกําลังกายบางคนก็รู้สึกว่าไม่สนุกเลย ไม่อยากทํา หรือกับบางคนท่ีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ก็

รู้สึกเบ่ือหน่ายกับอะไรท่ีมันจําเจ คลิปสอนออกกําลังกายมากมายใน youtube ท่ีเยอะจนไม่รู้จะเลือกชาแนลไหนดี

 สุดท้ายก็ออกกําลังกายตามช่องเดิมกับเพลงเดิม ๆ ท่าเดิม ๆ …น่าเบ่ือไม่ไหวแล้ว😩  คงจะดีถ้าได้ทําอะไรท่ีสนุก

พร้อมกับได้ออกกําลังกายไปด้วย การเต้นตามศิลปินเป็นทางเลือกท่ีดีมาก We Do เป็นเพลงท่ีจังหวะไม่เร็วหรือ

ช้ามากเกินไป มีท่าเต้นให้จดจําและเต้นตามได้ สุขภาพดีแถมได้ป่ันวิวเพ่ิมยอดวิวให้ศิลปินท่ีชอบอีกด้วย💪 👀

27 คคนางค์ มีศรี 092351-xxxx

เกิดมาครั้งนึงก็ต้องมีร่างกายท่ีดีสุขภาพท่ีดีเพ่ือตัวเอง จะได้มีชีวิตรอดกับโลกแห่งการแข่งขัน แต่การออก

กําลังกายเป็นสิ่งท่ียากมากๆ ถ้าเราได้มีโอกาสออกกําลังกายกับคนท่ีชอบ คือ SuperM ท่ีมีความสามารถใน

การสร้างความสุขให้ทุกคน ก็จะสามารถมีแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น enjoyกับการสร้างสุขภาพท่ีดี

ได้มากขึ้น

28 Kodchakorn Phukhrongtaew 098879-xxxx

_~ Music is LIFE : Music is SOUL ~_

#1: มีประกันท่ีดีเริศ ท่ีปังปุริเย่ แบบ Prudential คุ้มครองขนาดน้ี ก็ต้องเต้นให้กระจายไร้ความห่วง เพราะ 

prudential จะคอยดูแลเราเสมอ

#2: เพลง SuperM คือเพลงคุณภาพ ฟังแล้วอยากลุกขึ้นมาเต้นๆ

#3: การเต้นเป็นการรักษาสุขภาพท่ีดี ไม่หักโหมหรือเบาเกินไป ใครๆก็เต้นได้ มารักสุขภาพแบบมีความสุขกัน

#4: เต้นกับเพ่ือนเต้นกับครอบครัวสานความสัมพันธ์ให้แน่นขึ้นไปอีก รออะไรอยู่ล่ะ ไปเต้นเร็ว!

#5: หากช่วงน้ีอกหักก็ออกมาเต้นคลายเครียดกับผู้ชายหล่อๆ มากความสามารถกับ SUPER M กัน!!

29 Chanidapat Rojanachaianan 095989-xxxx
จากใจคนท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ แล้วฝึกเต้นโคฟเวอร์ของซุปเปอร์เอมบ่อยๆทําให้เรารู้สึกได้ว่า ตัวเราดีขึ้นมากๆ จาก

คนท่ีมีน้ํามูลทุกวัน จามบ่อยและอวบ จนตอนน้ีคือน้ํามูลมาน้อยลง ไม่จามแล้ว และผอมลง อย่างเห็นได้ชัดมากๆ 

เลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาเต้นหรือมาเต้นเพ่ือออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดีของตัวเราเองค่า

30 อมิตา ใจซื่อ 097162-xxxx

เพราะอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งท่ีสามารถเยียวยาจิตใจเพราะในสถานการณ์แบบน้ีทําให้หลายๆคนท้อ เอมเคยท้อ

มากๆเลยค่ะแบบเคยคิดท่ีจะไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่วันหน่ึงเอมได้ไปเจอคลิปๆหน่ึงของsupermทําให้เอมรู้ว่าการมี

ชีวิตอยู่บนโลกมันไม่ได้น่าเบ่ือขนาดน้ันน่ันคือจุดเริ่มต้นท่ีทําให้เอมสนใจวงการน้ีและพวกเขาคือฮีโร่ท่ีกอบกู้ให้ชีวิต

ท่ีมีสีสันให้กับตัวเอมเวลาท่ีเอมท้อหรือเหน่ือยเอมก็ดูคลิปของพวกเขามันทําให้เอมรู้สึกดีแน่นอนว่าเพลงของพวก

เขาจะทําให้หลายๆคนลุกขึ้นมาเท้าไฟกับพวกเขาและบรรดาแฟนคลับได้แน่นอน

31 แพรทิพย์ โชคประจักษ์ชัด 099353-xxxx

เพราะเพลงของsuper mมีความสนุกสนานเหมาะกับการออกกําลังกาย สามารถพาพวกเราdanceได้ทุกท่ีไม่ว่า

จะ อาบน้ํา กินข้าว เล่นเกม ออกกําลังกาย หรือตอนทํางาน ก็พาเราลุกออกมาเต้นสนุกได้ อย่างเช่นดิฉันท่ีฟัง

เพลงของsuper mทีไรก็ต้องลุกมาเต้นทันทีเลยค่ะ โดยเฉพาะตอนอาบน้ําเป็นการเผาผลาญอย่างดีทีเดียว

เหงื่อซบเลยค่ะ การขยับร่างกายนิดๆหน่อยๆในทุกวันก็ช่วยให้สุขภาพดีได้ค่ะ ทําให้เราไม่ป่วยง่ายแถมยังสุขภาพ

ดีด้วย และอีกอย่างสมาชิกในวงsuper m หล่อทุกคนค่ะ น้องเตนล์ก็แสนจะน่ารักอุคิอะโนเนะมากค่ะ💗  พ่ีแทยงก็

แสนจะเหล่ท่อค่ะ🥺

32 รดา เมธาวิกุล 081663-xxxx

การเต้นเป็นการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอีกทางหน่ึงท่ีสามารถทําได้กันทุกวัย การเต้นนอกจากทําให้สุขภาพ

ดีแล้วยังทําให้หัวใจมีประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดเพ่ิมมากขึ้นและทําให้มีความสุขในขณะเต้น จึงอยากจะเชิญ

ชวนคนรอบข้างมาเต้นไปด้วยกันกับ SuperM ไลน์เต้นของทุกๆคนใน SuperM มีเสน่ห์และน่าหลงใหล ทําให่ไม่

สามารถละสายตาออกไปเลย อยากจะเต้นเก่งแบบ SuperM ยิ่งโดยเฉพาะเตนล์ ชิตพล  ชายหนุ่มจากประเทศ

ไทยท่ีมีความสามารถและความมุ่งม่ัน พรสวรรค์ในการเต้น การเต้นของเตนล์เหมือนมีมนต์สะกดให้จ้องมอง

ตลอดเวลา ยิ่งดูยิ่งตกหลุมรัก

33 นางสาวนพรัตน์ ธรรมรัตน์ 080623-xxxx

สุขภาพท่ีดีคือสิ่งท่ีทุกคนพึงมี ไม่ใช่แค่สุขภาพกาย แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตอีกด้วย ซึ่งการเต้นเป็นวิธีท่ีนําเรา

ไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง แถมยังได้รับความสนุก ความมัน ยิ่งเราได้สร้างสุขภาพท่ีดีร่วมกับSuperM ซึ่ง

เป็นศิลปินท่ีเราชื่นชอบ ก็ยิ่งทําให้ทุกคนมีความสุข สนุกมากขึ้นไปอีก จึงอยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นด้วยกัน 

เพ่ือสุขภาพท่ีดี เพ่ือตัวเรา และเพ่ืออยู่ติดตาม สนับสนุนสิ่งท่ีดีมีคุณภาพ ซึ่งSuperMก็ควรค่าเเก่การติดตาม

และสนับสนุน เพราะเป็นวงท่ีมีคุณภาพ คุณจะไม่ผิดหวังหากได้มาร่วมสนุกกับSuperM

34 รุจิรา เกิดผล 062316-xxxx

จริงๆแล้วตอนเด็กๆฉันเป็นคนท่ีชอบเต้นมากแต่พอโตขึ้นฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทําในสิ่งท่ีตัวเองชอบจนวันหน่ึงฉัน

ได้เห็นได้เข้าสู่วงการติ่งแล้วฉันก็ได้เห็นวง Super M มันทําให้ฉันอยากเต้นขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่การท่ีฉันอยาก

เต้นเหมือนกับพวกเค้าแต่ฉันรู้สึกว่าการเต้นคือสิ่งท่ีฉันรักและการเต้นก็ยังเป็นการออกกําลังกายมันทําให้ฉันได้

ทําสิ่งท่ีฉันชอบและทําให้ฉันมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าเราทุกคนได้ฟังเพลงท่ีชอบและเต้นไป

พร้อมๆกับเพลงพวกน้ันไม่พอเรายังได้สุขภาพท่ีดีอีกด้วยมาเต้นด้วยกันนะคะ

35 ณัฐธยาน์ สิงห์ประเสริฐ 099469-xxxx

ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดฟีน ซึ่งก่อให้เกิดความสุข เพราะว่าขณะออกกําลังกาย อย่างมีความสุข ไร้การแข่งขัน 

จึงไม่มีความเครียด ซึ่งต่างกับการออกกําลังกายแบบการแข่งขัน 

และถ้ายิ่งเต้นไปด้วยกันกับ SuperM ผลลัพธ์ก็จะยิ่ง Double Effect แน่นอน  เพราะท้ังสนุก ตื่นเต้น ทําได้บ่อยๆ

ไม่มีท้อ และรักการเต้น เพราะ SuperM มากๆด้วยค่ะ❤

36 พลอยไพลิน เสนาวัน 082205-xxxx

ส่วนตัวคือชื่นชอบการเต้นcoverเกาหลี SuperM เป็นการรวมตัวกันของไอดอลเคป๊อปหลายวง อย่างSHINee,

 EXO, NCT 127 และ WayV เป็นโปรเจกต์เขย่าวงการเพลงท่ัวโลกมาแล้ว  บอกเลยทุกคน ฐานแฟนคลับเยอะมาก

 ยิ่งไอดอลชวนให้มาทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน์แบบน้ีกระแสตอบรับต้องดีมากแน่นอน  ตัวช่วยสําคัญท่ีทําให้นอน

หลับง่ายสบายและสนิทมากขึ้น เน่ืองจากความเหน่ือยล้าและรู้สึกเพลียหลังการออกกําลังกาย เพราะร่างกาย

เสียพลังงานจากการเผาผลาญ ช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์ ร่างกายแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ สร้าง

ระบบสมดุลของระบบภายใน

37 พิธิวัฒน์ ไม้เกตุ 089252-xxxx

คําว่าสุขภาพท่ีดีคือมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงพร้อมรวมถึงการมีสุขภาพจิตท่ีดี เม่ือมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดีแล้ว

ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพดีได้ง่าย

คือการเต้น จึงอยากชวนทุกคนออกมาเต้น WE DO ของ SuperM ด้วยกันเพ่ือสร้างเสริมร่างกายตัวเองให้มี

สุขภาพดีถือเป็นการsupportศิลปินด้วยเชื่อว่าพวกเขาตั้งใจอย่างมากในการทําผลงานน้ีเพ่ือให้ท้ังแฟนคลับและ

ทุกคนท่ีฟังเสมือนเป็นการให้กําลังใจท่ีดีมากๆจนอยากขยับตัวตามจังหวะไปด้วยกัน Let’s be good health 

together

38 กานต์ธิดา สวัสดิ์โรจน์ 084278-xxxx

ในสถานการณ์แบบน้ีทุกคนใช้ชีวิตเปลี่ยนไป หลายๆคนชอบไปข้างนอก หรือชอบไปเจอสิ่งใหม่ๆ ผ่านมาเกือบ 2 ปี

 เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราก็เริ่มรู้สึกชินไปกับมัน ชินกับนอนอยู่บนเตียงท้ังวัน ทํางานบนเตียง กินข้าวบนเตียง 

และแน่นอนว่าการใช้ชีวิตของเราน้ันมันจะทําให้สิ่งแย่ๆหลายๆอย่างตามมา รวมท้ังสุขภาพของเราเอง เบ๊บเลย

อยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นสร้างสุขภาพท่ีดีเพ่ือตัวของทุกคนเอง เพ่ือให้ไม่ลืมว่าเรารักการออกไปเจอสิ่ง

ใหม่ๆขนาดไหน เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมท่ีซักวันนึงเบ๊บจะมีโอกาสกลับไปยืนในคอนเสิร์ตของหนุ่มๆอีกครั้ง :)



39 กนกวรรณ จันทร์ประภาศ 085587-xxxx

เพราะ...

   ทูเธาเซินด์ไนน์ทีนสุดวิกฤต

โรคโควิดระบาดหนักไร้สดใส

ทุกคนน้ันจึงควรหันมาใส่ใจ

เริ่มจากการเต้นเคลื่อนไหวไปตามเพลง

   SuperM บอกว่า we do it.

อย่ามัวคิดลองมา move กันดูไหม

Now we are having fun,All right!

ร่างกายใจจะห่างไกลโรคภัยเอย

40 พรพิมล ผิวบาง 085302-xxxx

เป็นคนท่ีคิดว่าเกิดมาใช้ชีวิตคุ้มแล้วตายไปก็ไม่เป็นไร แต่อยู่ๆก็มีโรคประจําตัวซะงั้น ตอนน้ันเครียดมากประกัน

สุขภาพก็ไม่มี พอรักษาตัวก็เริ่มตระหนักได้ว่าสุขภาพสําคัญมากจริงๆ ประกันสุขภาพก็สําคัญเช่นกัน ทุกวันน้ีจึง

เริ่มดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย กินอาหารท่ีดี ควบคู่กันไป เพราะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองคงไม่มีใครมาดูแล 

จึงอยากชวนเพ่ือนๆดูแลสุขภาพ เช่น การเต้น 💃  ก็เป็นอีกหน่ึงอย่างท่ีเราเลือกท่ีจะทําได้ ขยับนิดหยับหน่อยไป

กับเพลง SuperM หรือเพลงท่ีชอบ เพราะสุขภาพท่ีดีเริ่มต้นด้วยตัวเรา WE DO!

41 รักษ์ษิการ์ เกศศิริตระหง่าน 094352-xxxx

เพราะว่าการทํางานwork from homeทําให้เราทานเยอะขี้เกียจออกกําลังกายน่ีคือสาเหตุท่ีทําให้เราต้องชวน

ทุกๆคนมาเต้นกับsupermการเต้นก็เหมือนการออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายน้ีคือการออกกับไอดอลท่ี

เราชอบจะเหมือนยิ่งมีกําลังใจในทุกๆอย่างหัวใจของแฟนคลับคือศิลปินถ้าศิลปินอยากให้เราสุขภาพดีแน่นอนว่า

เราจะเต้นให้หลุดโลกเต้นให้ผอมยิ่งกว่าเห็ดเข็มทองร่างกายจะแข็งแรงอยู่ดูศิลปินแบบน้ีไปนานๆและอยู่เพ่ือเต้น

joppingกับพ่ีน้องเตนล์พ่ีแทยงพ่ีแบคน้องไคน้องมาร์คพ่ีแทมินนายลูคัสแบบหลุดโลกสาธุขอให้ได้ค่ะอยากมีบุญ

ได้ขึ้นจอ👏

42 อิสศิริญา แอมนนท์ 083743-xxxx

การออกกําลังกายเป็นสิ่งท่ีดีต่อสุขภาพค่ะ แต่หลายคนไม่มีแรงพลักดัน ส่วนตัวเป็นหน่ึงในน้ัน พอได้มาติดตาม

ศิลปิน ด้วยเพลงท่ีสนุกถูกจริตบวกกับท่าเต้นท่ีแข็งแรง ลายเต้นท่ีสวย(เมนน้องแทยงค่ะลายเต้นดีมาก💖 ) ทําให้

เราอยากจะลองเต้นตาม ถือว่าเป็นการได้ออกกําลังกายไปด้วย ได้ออกกําลังกายบวกได้สนับสนุนศิลปินท่ีรัก

เป็นสิ่งท่ีดีใช่ไหมล่ะคะ จึงอยากชวนทุกคนมาเต้นเพลงของSuper Mด้วยกัน สร้างสุขภาพท่ีดีไปด้วยกันน้า 

…จากมัมหมีน้องแทยง👶 🥺

43 Nattawut Seeon 098514-xxxx

เพราะการเต้นสามารถช่วยอะไรได้หลายอย่าง เช่น การผ่อนคลายความเครียด การเต้นเพ่ือดูแลสุขภาพ

เป็นต้นและการเต้นในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและยังเต้นได้ทุกท่ี เพราะมันเป็นสิ่งผลักดันให้เรา

อยากทําส่วนตัวแล้วฉันชอบเต้นรักการเต้นและชื่อชอบK-popเป็นชีวิตจิตใจ เต้นแล้วได้ผ่อนคลายได้ร่างกาย

แข็งแรง ได้เพ่ือนได้มิตรไมตรี ได้ประสบการณ์ได้ความภาคภูมิใจต่างๆแถมยังเป็นสิ่งท่ีดีต้องสังคมและประเทศ 

จึงอยากชวนทุกคนให้มาเต้นสร้างสุขภาพท่ีดีไปกับSuperMรับลองว่าทุกคนจะได้ความสุขกลับไปอย่างแน่นอน

44 Pimchanok Hanying 090284-xxxx

ช่วงน้ีเป็นช่วงโรคระบาด แน่นอนทุกคนมีความเครียด การออกกําลังกายเป็นสิ่งหน่ึงท่ีช่วยลดความเครียดได้ดี

เลยทีเดียว และการออกกําลังกายด้วยการเต้นก็ยิ่งเพ่ิมความมันส์ความสนุกเข้าไปอีก อีกท้ังยังมีบรรดาเมม

เบอร์ SuperM เราน่ังไม่ติดพ้ืนแน่นอนค่ะ ท้ังเต้นเก่งท้ังหล่อท้ังน่ารัก ใครๆก็อยากลุกมาเต้นไปพร้อมๆกับพวก

เขา คงจะได้สามีในดวงใจเพ่ิมมาอีกหลายคน คนท่ีได้ดูคงจะโดนตกไปไม่น้อย SuperM จะทําให้ทุกคนลุกขึ้นมาสนุก

ไปพร้อมกับพวกเขาได้อย่างแน่นอนค่ะ ได้SuperM แล้วยังได้สุขภาพท่ีดีอีกต่างหาก คุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะ

45 พัชญา ผาติวิกรานต์ 090887-xxxx

เพราะความเป็นอเวนเจอร์ในดนตรีและ performance ของพวกเขาทําให้อยากลุกขึ้นมาเต้นแบบ ‘Don‘t stop 

letting it go like you don’t care’ เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความเก่งกล้าอยู่ไหนตัวเพียงแค่ ‘네 안의 호랑이 더

 거침없이 세상에 널 날 맘껏 풀어놔’ ซึ่งหนุ่มๆ ได้ปลุกเสือ🐯 และความม่ันใจเราขึ้นมาเหมือนกับพรูเด็น

เชียลท่ีคอยสนับสนุนเข้าใจและดูแล ทําให้เรากล้าท่ีจะชวนและลุกขึ้นเต้นเพ่ือสุขภาพได้อย่างม่ันใจไม่ต้องกังวล

ปัญหาใดๆ แถมยังมอบความสุขผ่านเสียงดนตรีของ SuperM อีกต่างหาก ดังน้ันใครจะอดใจไหว

46 ชฎารัตน์ เสมสายัณห์ 090910-xxxx

ในสถานการณ์ท่ีอยู่แต่ในบ้าน อาจทําให้เรารู้สึกไม่มีชีวิตชีวา ดังน้ันตัวเราเป็นแฟนคลับ ก็สามารถนําเพลงของ

Superm มาใช้ออกกําลังกาย และสามารถเชิญชวนชาวแฟนด้อมให้มาลุกออกมาเต้นได้ ผ่านทางแฮชแท็กต่างๆ

 และทําให้ตัวศลป.ได้รับรู้ว่า เพลงของเค้าช่วยให้แฟนคลับมีสุขภาพท่ีดีได้ท้ังทางกายและทางจิตใจ พอศลป.ได้

เห็นว่าเค้าทําให้เรามีความสุข มีสุขภาพท่ีดี เค้าก็คงมีความสุขเหมือนกัน (Tiger Inside เต้นสนุกมากค่ะ จาก

ประสบการณ์ส่วนตัว🤍 ) และออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ รอวันท่ีเราจะได้พบหน้ากันจริงๆ ไม่ได้ผ่าน

หน้าจอ🥚

47 ธนาพันธ์ ชัยเทพ 091859-xxxx

อยากชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดีกันค่ะ เน่ืองจากสุขภาพท่ีดีน้ันยังช่วยส่งผลกับสุขภาพจิตใจ

ให้แข็งแรงด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นโยกเบาๆกับเพลงของวง SuperM หรือจะออกสเตปแดนซ์มันๆ ไปกับ

เพลง 100 , Jopping ก็เป็นการปลดปล่อยสิ่งท่ีเหน่ือยล้าไปพร้อมกับเพลงมันๆ อีกท้ังเราสามารถออกสเตป

แดนซ์สุดเหว่ียงได้อย่างสบายใจ ยิ่งเรามีประกันกับPrudentialอีกด้วยค่ะ เม่ือเรามีสุขภาพท่ีดี เราก็สามารถตาม

คอนเสิตร์วงท่ีเราชอบอย่าง SuperM ได้อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นบัตรน่ัง ยืน จะสเตปไหนก็สบายมากเลยค่ะ

48 ญาณนันท์ มาธิ 095906-xxxx

เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทําให้หลาย ๆ คนมีสุขภาพจิตท่ียํ่าแย่มากขึ้น เช่น เครียด กดดัน รู้สึกเหมือน

หมดหนทางการใช้ชีวิต ฯลฯ ซึ่งอาการเหล่าน้ีสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เพ่ือสุขภาพท่ีดีขึ้นเราจึงจําเป็น

จะต้องกําจัดความรู้สึกเหล่าน้ีออกไป โดยวิธีการกําจัดน้ันมีหลากหลายรูปแบบ หน่ึงในน้ันคือการได้ทํากิจกรรม

กับคนหรือสิ่งท่ีเราชื่นชอบ ดังน้ันการลุกขึ้นมาเต้นกับ SuperM ท่ีเป็นศิลปินคนโปรดของเราสามารถทําให้เรา

กําจัดความเครียดได้ และยังได้ออกกําลังกายโดยการเต้นอีกด้วย สุขภาพดีแบบคูณสองไปเลยย👍 💕 ✨

49 พีรดา หนูเต็ม 092632-xxxx
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพดีไปด้วยกัน ผอมไม่ได้แปลว่าสุขภาพดี สุขภาพดีคือสุขภาพร่างกายท่ีเราพอใจ แค่เต้นก็

ออกกําลังกายให้สุขภาพดีได้ ขยับร่างกายวันละนิดเท่ากับออกกําลังกาย ยิ่งเต้นไปกับ SuperM ยิ่งเสริม

สุขภาพจิตให้ดี สุขภาพจิตดีทุกอย่างก็ดีไปด้วย ลุกขึ้นไปเต้นกับ SuperM กันเถอะ ไปสุขภาพดีด้วยกัน :)

50 สุกัลญา เจริญสิงห์ 092897-xxxx

เพราะว่าการเต้นคือการผ่อนคลายความเครียดของเราอย่างดีเลิศเลยทีเดียว การไหลไปตามสเต็ปของเพลง

โยกซ้าย โยกขวา โยกหน้า โยกหลัง โยกพร้อมๆกัน เป็นการเพ่ิมพลังงานท่ีดีให้กับระบบในร่างกายเรา ยิ่งถ้าได้

เต้นเป็นกลุ่มเพ่ือนๆแล้วละก็ยิ่งสนุกหลายเท่า เต้นกันแบบไม่ยั้ง เต้นสนุกกันให้สุดเหว่ียง เต้นกันจนลืมอายุไปเลย

 นอกจากการเต้นจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายดีแล้วยังส่งผลถึงสุขภาพใจท่ีดีด้วย เพราะฉะน้ันทุกคน 

ออกมาเต้น อ้าว! ออกมาเต้น cze we're jumping and popping, we're JOPPING



51 กชพรรณ มิ่งมงคล 084476-xxxx

เพราะการเต้นไม่เพียงแต่เป็นการออกกําลังกายชนิดหน่ึง แต่ยังทําให้เกิดความสนุกสนาน และส่งผลให้เกิด

สุขภาพจิตท่ีดีได้อีกด้วยค่ะ และถ้าได้เต้นไปกับ SuperM แน่นอนว่า คงทําให้หลายๆคนเกิดเป็นแรงบัลดาลใจในการ

เต้นเพ่ือสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อๆไปได้แน่ๆ เพราะSuperMแต่ละคนเต้นเก่งมาก เพลงของSuperMก็ยิ่งเหมาะ

กับการเต้นแบบสุดๆ เต้นไปกับSuperM นอกจากสุขภาพท่ีดี จะต้องมีแต่ความสุขและความสนุกสุดๆ อย่าง

แน่นอนค่ะ

52 จิดาภา แม้นมินทร์ 080819-xxxx

เพราะ Everything starts with good health ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทํางานเก็บเงินไปสนับสนุนศิลปินท่ีชอบ แต่

การมีสุขภาพดีแบบสนุก ไม่ทรมานสําหรับทุกคนมีแค่การเต้นเท่าน้ัน เพราะการเต้นมีหลายประเภทพร้อมกับ

ดนตรีหลายรูปแบบเราสามารถเลือกท่ีเหมาะกับเราและสนุกอย่างสุขภาพดีได้ ถ้าไม่เชื่ออ่านจบแล้วลองเปิดเพลง

 Jopping-SuperMเต้นดูนะคะถ้าถนัด cover danceก็เต็มท่ีเลย ถ้าไม่ถนัดก็โบกสะบัดตามใจเลยค่ะ ให้การเต้น

สร้างสุขภาพกายและให้ดนตรีเพราะ ๆ เสริมสุขภาพจิตกันดีกว่า ถ้าพร้อมแล้วก็ Let's get it!

53 ฌิชา เชื้อวงศ์งาม 097935-xxxx

อยากให้ให้ทุกๆคนได้ร่วมเต้นเพ่ือสุขภาพไปกับsuperm♡ ไม่ใช่แต่แฟนคลับsupermเท่าน้ันแต่เป็นทุกๆคนเลย 

เพราะการเต้นเป็นการออกกําลังกายท่ีไม่น่าเบ่ือแถมยังได้สุขภาพท่ีดี แล้วยิ่งได้เต้นไปกับศิลปินท่ีชอบจะมีกําลังใจ

ในการเต้นอย่างล้นหลามเลยค่ะ♡ เราเป็นเมนน้องเตนล์ แล้วน้องเป็น maindance ทําให้เราอยากร่วมเต้นไปกับ

น้องแม้ว่าเราจะเต้นไม่เก่งเลย😭  แต่ก็อยากจะพยายามเต้นดูจะได้มีสุขภาพท่ีดีด้วยค้าบ🤍 🤍  🤍  เราอยาก

รักษาสุขภาพตนเองให้เต็มท่ีแบบท่ี prudential รักษาสุขภาพของทุกๆคนมาตลอดเลยค่ะ

54 Saowaluk Binman 093575-xxxx

เพราะสุขภาพท่ีดี เป็นจุดเริ่มต้นของความรัก การเต้นจะช่วยให้เรามีความสุข ยิ่งเต้นไปเสียงดนตรี และ คนท่ีเป็น

แรงบันดาลในการใช้ชีวิตมันยิ่งทําให้ได้ผลดี x 100 ไปเลย หัวใจเต้นตุบๆ เลือดสูบฉีด ทําให้สุขภาพแข็งแรง ยิ่ง

ในยุคน้ีท่ีคนเรามีแรงกดดันสูง มีความเครียด การได้เต้นพร้อมโบกแท่งไฟไปพร้อมกับ super m มันต้องดีแน่นอน

ค่ะ 

Come on now everyone (Let’s all) 

Run around in the sun (Let’s all) 

Ride the vibe side to side 

Now we’re havin’ fun  ไปเต้นกันนนนน เย้

55 Nattita Binman 096094-xxxx

เพราะการเต้นจะทําให้สร้างสุขภาพท่ีดีจะทําให้หัวใจเต้นเเรงหน้าเเดงทุกทีใช่เธอหรือเปล่าน่ีท่ีคอยตลอดมา ☺  

ทําให้สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี อีกท้ังยังสร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับ “นีอาเรโอรังงี”เพราะการเต้นท่ีจะช่วยให้เรา

มีสุขภาพร่างกายท่ีเเข็งเเรงพร้อมท่ีจะกระโดดโลดเต้นไปพร้อมๆกับศิลปินไม่ต้องห่วงเรื่องกระดูกข้อเขา

เพราะฉะน้ันดิฉันขอเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนออกมาเต้นเพ่ือสุขภาพท่ีดี สุดท้ายน้ีเพราะสุขภาพท่ีดีจะทําให้ความ

รักของเราท่ีมีให้ superM เบ่งบาน มากยิ่งขึ้นดิฉันมาเเบบจริงค่ะ 🙏  เราไม่ได้มาเล่นๆ

56 ธนัชชา ศิริสุจริตกุล 096841-xxxx

“เสียงเพลง” สําหรับเราแล้วถือเป็นปัจจัยหลักๆท่ีทําให้เรามีความสุขในชีวิตเลย เรารู้สึกว่าชีวิตน้ีขาดเสียงเพลง

ไม่ได้ และมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่างท่ีทําให้ร่างกายของเราขยับไปเองเวลาได้ยินเพลงดีๆสัก

เพลงนึง แค่ได้ “เต้น” ไปกับเพลงท่ีใช่ศิลปินท่ีชอบอย่าง “SuperM” แล้ว ก็เหมือนกับเราได้ออกกําลังกายเพ่ือ

สร้างสุขภาพท่ีดีท้ังทางกายและทางใจ และด้วยความท่ีเป็น SuperM แล้วน้ัน ชื่อน้ีการันตีคุณภาพ เพลงเ ีเพลง

มันส์แน่นอน เลยอยากให้ทุกคนได้มาจอยมาเต้นเพลงของวงน้ีกันเยอะๆนะคะ 😊

57 สาริยา เปล่งแสง 086113-xxxx

💚  Health is the best wealth 💗  สุขภาพคือความม่ังค่ังท่ีดีท่ีสุดในชีวิตค่ะ เพราะถ้าเราสุขภาพดีเราก็จะ

สามารถทําในสิ่งท่ีเรารัก อยู่กับคนท่ีเรารัก ได้ดูคอนเสิร์ตศิลปินท่ีชอบ ได้เต้นไปกับ Super M และ ช่วยทําสิ่งท่ีมี

ประโยชน์ได้อีกเยอะเลย สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจยังอ่ิมเอมไปด้วย 🌈 💗  Let’s Dance with Super M 

for a super healthy life

58 กสิณา วัฒนกุล 082437-xxxx

ถ้ากรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียว สุขภาพท่ีดีก็เช่นกัน ดังน้ันเราควรเริ่มจากการการท่ีเรารักตัวเอง เห็น

ความสําคัญของสุขภาพเพ่ือตัวเราเองและคนท่ีเรารัก ซึ่งการมีสุขภาพท่ีดีควรจะมีแพชชั่นและวินัยในการออก

กําลังกาย เช่นการเต้น แล้วอะไรจะดีไปกว่าการได้เต้นกับศิลปินท่ีมีท้ังแรงจูงใจและผลตอบแทนเป็นสุขภาพท่ี

แข็งแรงกันล่ะ 

“Do anything you want with your passion for yourself, Good thing take times” :)

59 นางสาวบุศย์รินทร์ ธรรมวิมุตติกุล 063417-xxxx

เพราะว่าการเต้นเป็นการออกกําลังกายอย่างหน่ึงเพ่ือท่ีจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แค่ขยับนิดนึงก็ถือเป็น

การเต้นแล้ว แถมยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกท้ังยังได้ฝึกสมาธิ เพราะการเต้นช่วยให้ความจําดีขึ้น 

แต่ถ้าหากเราได้เต้นร่วมกับSuper M เรายังได้มิตรภาพอีกด้วย ถือว่าเป็นอะไรท่ีคุ้มมากๆ ได้ท้ังสุขภาพร่างกาย,

ความสุข,ความสนุกสนาน  เราอยากชวนทุกคนมาเต้นเพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดีแต่ถ้าอยากมีสุขภาพท่ีดีและ

ความสุขต้องเต้นไปด้วยกันกับ SuperM  ขยับนิด ขยับหน่อย เพ่ือสุขภาพท่ีดี  💗 ✨

60 วริษฐา เหลือสูวเนิน 085550-xxxx

อย่างแรกเลยคือ เพลงสนุกมากก ฟังไม่มีเบ่ือเลย ยิ่งท่อน That's how we do (feel that) How we do (can 

you feel it for that?) ก็อยากยักไหล่ สะบัดหัว เตะเท้าตามแล้ว แนวเพลงก็เก๋ ฟังแล้วใครก็อยากเต้น เปิดครั้ง

เดียวก็ต้องมีคนถามแล้วว่าเพลงใคร เปิดวนไปเลยค่ะเหแล้วยิ่งท่าเต้นท่ีเก๋ สุดๆ โคฟเวอร์ตามแล้วดูเป็นคนมี

ความสามารถในการเต้น มันแบบสับ แบบปัง เก๋กู้ด ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์อย่าเหมือนใคร แต่ก็เพราะเป็นSuperMไง

 ใครก็อยากเต้นตามเพราะแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายแล้ว

61 รุจิรดา มุ่งงาม 095602-xxxx

สุขภาพท่ีดีเริ่มได้ด้วยการออกกําลังกาย ดูแลตัวเอง แต่สุขภาพท่ีดีรวมไปถึงสุขภาพจิตท่ีดีด้วย การท่ีได้เต้น

เหมือนเป็นการรีแล็กซ์ แถมได้เต้นไปพร้อม superm ศิลปินโปรด เพลงซปอก็คือดีมาก โดยเฉพาะเพลง drip 

ดนตรีน่าเลื้อยสุดๆ ยิ่งทําให้อยากเต้นมากขึ้นไปอีกเท่าตัว อยากชวนทุกคนท้ังท่ีเป็นแฟนคลับและไม่ใช่แฟนคลับ

มาเต้นไปพร้อมกับ superm มาสร้างสุขภาพท่ีดีกันเถอะ ช่วงน้ีโควิดแค่เรื่องงานก็เครียดจะตายแล้ว มาผ่อน

คลายขยับร่างกายไปกับศิลปินคนโปรดดีกว่า รักน้องแทยงและ superm 🤍 🤍 🤍

62  ๋Jariya Tengyam 061317-xxxx

เพราะสถานการณ์ตอนน้ีกําลังตรึงเครียด อยากไปเท่ียวก็ไม่ได้ไป อยากกินอาหารร้านโปรดร้านก็ปิด ทําอะไรก็

ลําบากไปหมด การได้ดูคอนเสิร์ตของศิลปินท่ีเรารัก ได้ฟังเพลงเพราะๆ เต้นไปทําเพลงมันส์ๆ ก็จะทําให้เรามี

กําลังใจในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ตอนน้ีขึ้นมาได้ เม่ือสุขภาพใจดีแล้ว ก็จะส่งผลให้มีสุขภาพกายท่ีดีตามมา 

อยากให้ทุกคนมาสร้างสุขภาพท่ีดีควบคู่ไปกับเพลงมันส์ๆของ SuperM กันนะคะ เพราะคนร้องหล่อมาก ขอบ

คุณค่าาาาา :D

63 อาอีด๊ะ มะเด็ง 086284-xxxx

อยากชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเพ่ือสุขภาพท่ีดีไปด้วยกันกับ SuperM หลังจากตื่นนอนตอนเช้าค่ะ เป็นการเต้น

ออกกําลังกายเพ่ือเริ่มต้นวันใหม่กับ SuperM โดยการเปิดเพลง SuperM ประกอบการเต้นค่ะ สําหรับใครท่ีไม่มี

เวลาหรือรีบไปทํางาน แนะนําการเต้นออกลังกายกับ SuperM อีก 1 วิธี คือ เต้นออกกําลังกายตอนอาบน้ําค่ะ 

พร้อมกับเปิดเพลง SuperM ดังๆ เต้นตามจังหวะของตัวเองไม่มีถูกไม่มีผิดเต้นยังไงก็ได้ ก่ีนาทีก็ได้ รับรองสนุก

สุดเหว่ียงแน่นอนค่ะ มาเต้นเพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดีไปด้วยกันกับ SuperM ของพวกเราเยอะ ๆ นะคะ



64 Nannapat Saengjan 097030-xxxx

SuperM’s dance and performance are not only for entertaining, in this pandemic situation, we 

cannot go outside, so home-workout is a good way to exercise and maintain our health. SuperM’s 

music is the best music to dance along, very easy to dance and fun! Let’s be healthy and cheer 

SuperM together!!!

65 นางสาวคชาภรณ์ รุจิสนธิ 095848-xxxx

หนูอยากให้ทุกๆคนขึ้นมาเต้นไปกับไอดอลท่ีหนูชอบเพราะมันจะเป็นการสร้างความทรงจําท่ีดีท่ีอาจจะหาจากท่ีไหน

ไม่ได้ นอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพของทุกๆคนแล้ว เราอาจจะได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตามมา เพ่ิมพลังบวก

ให้กับทุกๆคนค่ะ วันไหนท่ีเราท้อๆ เราก็ลุกขึ้นมาเต้นเพ่ือนปลดปล่อยความรู้สึกน้ันออกมา หนูว่ามันเป็น

ความรู้สึกท่ีวิเศษไปเลยค่ะ ไม่มีใครมาควบคุมเราว่าต้องเต้นยังไง แค่เต้นไปตามใจท่ีเราสั่งมา เปิดเพลงท่ีเราชอบ

แล้วก็ปล่อยร่างกายไปพร้อมกับจังหวะของเพลงเลยค่า มาเต้นไปด้วยกันเถอะค่ะ ❕ ❕  ✧⁺⸜(･ ᗜ ･ )⸝⁺✧♡♡

66 Sahnfun Chittmittrapap 085822-xxxx

สุขภาพท่ีดีมาจากท้ังสุขภาพกาย (physical) และสุขภาพใจ (mental) การออกกําลังกายโดยการเต้นมีผล

โดยตรงต่อการสร้าง endorphins ซึ่งเป็น hormone ท่ีช่วยลดความเครียดและการรับรู้ความเจ็บปวด ใน

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีอัตราการฆ่าตัวตายจากความเครียดและโรคซึมเศร้าพุ่งสูงเกิน 20% (เกือบเทียบเท่า

อัตราการฆ่าตัวตายช่วง 1997 Asian Financial Crisis) การรักษาสุขภาพใจโดยการออกกําลังกายผ่านการ

เต้น จึงเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่ง

67 ธีรดา พลทับ 062832-xxxx

ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ SUPERMมีท่าเต้นท่ีอลังการงานสร้างชวนเขย่าหัวมาโดยตลอด เพลงแต่ละเพลงเรียกได้ว่า 

ไม่ลุกมาเต้นไม่ได้ AvengersสาขาKoreaจะทําให้ทุกคนเฉิดฉาย ไม่เพียงแต่จะมีท่าท่ีแสนมันส์สะบัดหัว ทุกท่านจะ

ร่วมมีสุขภาพดีไปด้วยกันกับเรา แถมยังตื๊ดไปกับเพลงได้สนุกสุดเหว่ียงอีกด้วย ไปค่ะ พูดแล้วก็ I don’t even 

care!! ยอกีอูริลแทอุลstage!! เต้นทีเรียกได้ว่ากระดูกกระเด้ียวกลับมาเข้าท่ีอย่างปาฏิหาริย์ ไม่เต้นไม่ได้แล้วไหม 

ไปค่ะ มาร่วมสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีไปกับ SuperM!!!!

68 กุลกันยา โหล่เหล่ียน 097137-xxxx

การเต้นเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีทุกคนสนุกสนานไปกับมันได้ดีเลยในช่วงเวลาSocial distancingน้ี ถึงจะไม่ได้เจอ

หน้าแต่ก็สามารถเจอกันได้โดยมีเสียงเพลงเป็นสื่อกลาง จากท่ีได้เห็นวิดีโอลีลาการเต้นของใครหลายคนท่ีโพสล

งบนโซเชียลมีเดียพร้อมด้วยเพลงหลากหลายสไตล์ รวมท้ังเพลงของหนุ่มๆSuperM เรามองเห็นว่าการลุกขึ้น

เต้นนอกจากจะเป็นการแชร์แนวเพลงท่ีหลากหลายแล้ว มันยังเป็นการสร้างความบันเทิงให้ท้ังผู้ชมแล้วก็คนออก

ลีลาเองด้วย นอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วก็ยังเป็นการสร้างเสริมความแข็งแรงด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี

69 พิตรวัลภ์ เจริญลาภ 098250-xxxx

การเต้นมันเป็นการออกกําลังกายท่ีง่ายท่ีสุดวิธีหน่ึงเลยท่ีเราทุกคนสามารถทําได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมี

ค่าใช้จ่ายทุกคนสามารถสนุกไปกับการเต้นได้ แล้วตอนน้ีทางprudentialก็ได้ร่วมกับsuperMทําแคมเปญ

WeDOWellTogetherขึ้นมา เพ่ือให้ทุกคนหันมาสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น พร้อมท้ังสนุกไปกับการใช้ชีวิต โดย

นําเสนอผ่านเพลงท่ี superM เป็นคนร้อง และได้ชวนทุกคนมาเต้นด้วยกันผ่านทาง Challenge ซึ่งแคมเปญน้ีท่ีมี

superMร่วมด้วยมันทําให้เรารู้สึกสนใจ และก็อยากให้ทุกคนลองเริ่มจากเต้นตามเพลงWE DOก็ได้เพราะท่าเต้น

ตามง่าย เพลงก็สนุก

70 Nongrat Sirichan 083661-xxxx

เพราะซุปเอมกับ We Do สร้าง positive vibe ได้ดีมาก เข้าถึงง่าย ใครๆก็ออกแรงขยับร่างกายตามจังหวะไป

ด้วยได้เลย ช่วงโควิดเราอาจจะหลงลืมสุขภาพไปง่ายๆเพราะมัวแต่เรียนและทํางานอยู่กับหน้าจอ น่ีเป็นโอกาสดีท่ี

เราจะได้ขยับร่างกายไปพร้อมกับศิลปินท่ีเราชื่นชอบ! We do ของแต่ละสมาชิกสดใสและน่าเต้นตามมาก That’s

 how we do ฟังไปฟังมาก็ต้องเผลอขยับตามบ้างค่ะ คอนเสปน้ีคือไม่ใช่แค่ศลปทําได้ ใครๆก็ทําได้ ลุกมาเต้น

กันค่าา เพ่ือสุขภาพท่ีดีของเรา🥳 💖  โควิดทําเราเหน่ือย แต่เราจะไม่เป่ือยถ้าลุกมาเต้นกับซุปเอม ขอบคุณ

ค่าาา🥰

71 ณุลักษณ์ โพธิโมกข์ 083295-xxxx

S: start to take care your health

U: under COVID Crisis, health is the most important

P: put your hands up, makin’ everybody dance now

E: encouraged by Prudential x SuperM

R: ready to move, we do it together!!

M: make it happen!! We will get through this together!!

เต้นไปกับ SuperM ท้ังหล่อ สวย และแข็งแรง แถมยังมี prudential ท่ีพร้อมรับฟัง เข้าใจ และเราจะลงมือทําไป

พร้อมๆกับทุกคนและ SuperM พวกเราจะได้อยู่ดูผลงานของ SuperM ไปนานๆ ต้องเริ่มแล้ว We do it 

together!!

72 ธัชฌา ศิลปภักดี 065731-xxxx

การเต้นเป็นการได้ปลดปล่อยสิ่งท่ีอยู่ในใจออกมา บ้างครั้งเราไม่สามารถพูดให้ใครได้รับฟังได้แต่การเต้นจะสื่อ

ต่างๆท่ีอยู่ในใจออกมาจากท่าเต้นท่ีเราแสดงออกมา การเต้นจึงเป็นศิลปะท่ีสวยงามสื่อให้ผู้ชมอินไปกับท่าเต้น

และเป็นอีกอย่างท่ีช่วยเยียวยาใจท่ีอาจจะเจอเรื่องราวท่ีทําให้เราทุกข์ทําให้เราไม่สบายใจแต่พอมีดนตรีหรืิอบท

เพลงของSuperMมันก็จะทําให้เราผ่อนคลายและอยากลุกขึ้นมาเต้นเพ่ือปลดปล่อยไปกับบทเพลงท่ีสนุกสนาน

กับศิลปินท่ีเราชื่นชอบและเต้นไปพร้อมๆกัน การเต้นจึงเป็นสิ่งท่ีทําให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น

73 Kawintip Limprachan 089277-xxxx

สุขภาพถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะ ผู้ใดไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ🙏  แล้วการออกกําลังถือเป็นสิ่งแรกเลยท่ีเรา

ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆคือการเต้นออกกําลังกายลงทุนน้อยมากนอกจากน้ันการฟังเพลงถือเป็นการ

พักผ่อนย่อนใจ การเต้นพร้อมจังหวะเสียงเพลง ทําให้ไม่น่าเบ่ือ แล้วยิ่งเต้นไปกับเพลงท่ีชอบ ศิลปินท่ีใช่เกาหลีเกา

ใจ ช่วยให้หัวใจเราเบิกบานเหมือนดอกไม้เลยค่า แฮปป้ีสุดๆ SuperM เหมือนกันอเวนเจอร์กรุ๊ปบอยแบนด์แสดงถึง

ความแข็งแกร่ง ว้าว แค่นนึกก็ฮึกเฮิมแล้วค่า ❤ ❤ 🔥  อยากเจอน้องแทยงแบ่บมากๆ หม่าม๊ีรักหนูท่ีสุด!

ฟ๊ีดๆๆ🥺 💗

74 อริษา เบ็ญอะดรัม 096991-xxxx

การเต้น!การออกกําลังกายแบบหน่ึงได้ท้ังประโยชน์และสนุก ยิ่งเต้นเพลงศิลปินท่ีชอบคือแบบท่ีสุดอะ เต้นท้ังวัน

ยังได้เลยเอางี้ดีกว่า อีกอย่าง we doสเต็ปคือคิดมาแล้ว เต้นง่าย จังหวะเริ่ด ได้ออกกําลังกาย ได้ฟังเพลงสนุก

ไป ได้เจอคนหล่อท่ีเรารัก ชีวิตมันแค่น้ีเลย สุขภาพดีไปพร้อมๆกับการมีความสุขในการเต้นไปฟังเสียงเพราะๆไป 

เห็นสเต็ปของเมนเรางี้ ชวนพ่อชวนแม่พ่ีน้องมาเต้นได้ บอกแม่ๆออกกําลังกายกันเด๋ียวหนูเปิดเพลงแฟนหนูเต้น

ไปด้วย มันเริ่ดเว้ยแกชั้นบอกเลย ยอดเยี่ยม สุขภาพดี แฮปป้ี ต้องเต้น we do แล้วม้ัย!!!

75 ชุตินันท์ อินตา 093417-xxxx

การเต้นเป็นการออกกําลังกายท่ีช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีมากๆค่ะ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆให้ยุ่งยาก ใช้

เพียงกําลังกาย กําลังใจ และเพลงมันส์ๆเท่าน้ัน✨  ขอแนะนําเพลงของหนุ่มๆSuperM เช่น เพลง Jopping เลย

ค่ะ เพลงน้ีนอกจาก มีจังหวะท่ีมันส์ เน้ือเพลงสุดเร้าใจ แล้วยังมีท่าเต้นท่ีเรียกได้ว่าเหมาะกับการลุกขึ้นมาเต้นเพ่ือ

สร้างสุขภาพท่ีดีจริงๆค่ะ จะมีอะไรดีไปกว่าการได้เต้นอย่างสนุกสนาน พร้อมได้เห็นหน้าศิลปินท่ีเรารักผ่านmvสุด

ปัง แถมยังได้สุขภาพท่ีดีอีกนะคะ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องไปเปิดเพลงแล้วเต้นค่ะทุกคน💃


